Política de Cookies
O site da CONTRACTING recorre ao uso de cookies com o objetivo de lhe oferecer uma experiência de
navegação adaptada às suas necessidade, bem como para assegurar que o site se encontra em pleno
funcionamento.
Esta Política de Cookies faz parte da nossa Política de Privacidade. Para mais informações sobre nós e sobre a forma
como protegemos as informações dos utilizadores consulte a nossa Política de Privacidade.
A CONTRACTING faz uma utilização responsável e não intrusiva dos cookies uma vez que a privacidade dos seus
utilizadores é uma preocupação e um compromisso para nós. Desta forma, a CONTRACTING vem informar, através
desta Política de Cookies, detalhes acerca da utilização que lhes dá e quais as opções que os utilizadores têm à sua
disposição, para os gerir.

O que são Cookies?
Um cookie é um ficheiro que é guardado no Dispositivo (computador, tablet, telemóvel, ou outro dispositivo móvel) de
cada utilizador ao aceder a determinadas páginas da internet. Os Cookies permitem a uma página web, armazenar e
recuperar informação sobre os hábitos de navegação de um utilizador de um equipamento, e, dependendo da informação
que contenham e da forma como é utilizado o equipamento, poderem ser utilizadas para reconhecimento do utilizador.
Cada cookie armazenado é único, e contém informação anónima constituída por um identificador, nome da página web
e um código alfa numérico. Estes cookies não são invasivos nem nocivos, e não contêm informações de carácter pessoal.
Se o seu navegador de internet estiver definido para aceitar cookies, quando visita o nosso site CONTRACTING,
consideramos que está a aceitar a nossa Política de Cookies.

Que tipo de Cookies são utilizados?
Existem dois grupos de cookies que podem ser utilizados
 Cookies permanentes - são cookies que ficam armazenados ao nível do browser nos

equipamentos de acesso (computador, tablet, telemóvel) e que são utilizados sempre que faz uma
nova visita ao site da CONTRACTING. São utilizados, geralmente, para direcionar a navegação aos
interesses do utilizador, permitindo prestar um serviço mais personalizado.

 Cookies de sessão - são cookies temporários que permanecem no arquivo de cookies do browser

até sair do website. A informação obtida por estes cookies serve para analisar padrões de tráfego na
web, permitindo identificar problemas e fornecer uma melhor experiência de navegação.

PRECISO DE SABER QUE TIPOS DE COOKIES VAMOS UTILIZAR NO SITE.

Como pode gerir os Cookies?
A qualquer momento o utilizador pode, através do seu navegador, optar por receber notificações sobre a receção de
cookies, e restringir, ou até bloquear, a respetiva entrada destes no seu sistema.
A maior parte das áreas da nossa página web funcionam sem cookies, no entanto, a sua restrição ou bloqueio, pode
originar dificuldades de acesso a algumas das nossas funcionalidades ou na receção de informação personalizada.
Se eliminar os cookies do seu navegador, poderá ser necessário ter de instalar novamente os cookies recusados.
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Se tiver dificuldades, consulte o menu de ajuda do seu navegador e saberá como proceder.
Para saber mais sobre estas tecnologias e sobre como funcionam, consulte por exemplo allaboutcookies.org.

Aceitação destes termos
Ao utilizar este website concorda com a recolha e uso das suas informações tal como estabelecido nesta Política de
Cookies e Política de Privacidade. Se alterarmos a nossa privacidade ou Política de Cookies de qualquer forma, essas
alterações serão publicadas neste website.

Data da última atualização da Política de Cookies
21 de Novembro de 2018
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